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วดัแชกงหมิว    ขอพรพ่อท่านพ่อแชกง หมุนกงัหันน าโชค 4 ฤดู 
วดัหวงัต้าเซียน   ขอพรท่านหวงัต้าเซียน และผู้เฒ่าจันทรา ขอความรัก 
อสิระช้อปป้ิงจุใจ    ย่านถนนนาธานจิมซาจุ่ยเต็มวนั และ ซิตีเ้กท เอาท์เลต 
แม่กวนอมิ    กู้เงินพระเจ้า ขอความร ่ารวย 
วดัแชกงองค์โบราณ   ขอพรพ่อท่านพ่อแชกง หมุนกงัหันน าโชค 4 ฤดู 
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00.30 น. พร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 เคาน์เตอร์สายการบิน Hongkong Airlines 

(HX) โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยอ านวยความสะดวกเร่ืองบตัรผูโ้ดยสาร และสัมภาระ  
04.45 น. ลดัฟ้าจาก สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน Hongkong Airlines (HX) เทีย่วบินที ่HX762 
09.05 น. เดินทางถึง สนามบิน Chek Lap Kok (ฮ่องกง) (เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชม.) ซ่ึงตั้งยู่บนเกาะลนัเตา 

ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศจีน ติดกบัมณฑลกวางตุง้ ประกอบดว้ย 
เกาะฮ่องกง นิวเทอร์ริทอรีส์ เกาลูน และเกาะเล็กๆ อีก 235 เกาะ 
หลงัจากผ่านการตรวจคนเขา้เมืองแล้ว   น าท่านเขา้สู่ ศาลเจ้าพระ
พิฆเนศ เทพแห่งความส าเร็จ ท่ีประดิษฐานเป็นประธาน องค์สี
ทองเหลืองอร่าม กลางลานอธิษฐาน สักการะขอพรองค์ท่าน เพื่อ
ความเป็นสิริมงคลกบัชีวติ  พระพฆิเนศ เป็นมหาเทพผูท้รงภูมิปัญญา
ยิ่งใหญ่ เทพเจา้แห่งความรู้ เป็นผูมี้ปัญญาเป็นเลิศ ปราดเปร่ืองใน
ศิลปวิทยาทุกแขนง ผูข้จดัอุปสรรค และอ านวยความส าเร็จในทุกส่ิง
ทุกอยา่งให้กบัผูท่ี้เคารพและขอพรท่าน พระองค์ทรงเป็นเทพเจา้แห่งสากลท่ีมีผูเ้คารพนบัถือมากท่ีสุดองค์
หน่ึงในโลก บทสวดบูชาพระพิฆเนศ “โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา” โดยจะสวด 1 จบ , 3 จบ หรือ 9 จบก็
ได ้

 วดัแม่กวนอมิ กู้เงินพระเจ้าขอความร ่ารวย พร้อมท าพธีิของเงินพระเจ้า สมหวงัทนัใจ 

    
  

เทีย่ง  บริการอาหารเทีย่ง เมนู ข้าวเหนียวหมู สุดอร่อย ท่านละ 1 กล่อง 

วนัแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ – ฮ่องกง  – ศาลเจ้าพระพฆิเนศ – กู้เงินพระเจ้า -  วดัแช
กงหมวิ (ดั่งเดิม) – โรงแรมทีพ่กั 



 

 

 

 

น าท่านเดินทางสู่ วัดแชกงเก่า ตั้งอยูเ่ขตไซ่กุง ตอ้งขอย  ้าวา่วดัแชกงท่ีจะพามาคร้ังน้ีไม่ใช่สถานท่ีนิยมท่ี ไป
กนัอยู ่แต่เป็นวดัแชกง(เก่า) เป็นสถานท่ีฮวงจุย้ดี
มาก มีภูเขาและสายน ้ าโอบล้อม เป่ียมด้วยพลัง
ของธรรมชาติ ให้ไหวอ้งคแ์ชกงอดีตแม่ทพัใหญ่ผู ้
มีดาบไร้พา่ยแห่งราชวงศซ์ง้ และหมุนกงัหนัโชคดี
ส่ีฤดู ชาวฮ่องกงมีความเช่ือและนับถือในความ
ศกัด์ิสิทธ์ิขององคแ์ชกงแห่งน้ีเป็นอยา่งมาก เพราะ
เช่ือว่าจะช่วยปัดเป่าส่ิงชั่วร้ายให้ออกไปจากชีวิต 
และรับส่ิงดีๆ เขา้มาในชีวติตลอดทั้งส่ีฤดู  ส่ิงหน่ึง

ท่ีสัมผสัได้หลงัจากมาท่ีแห่งน้ีแล้วคือ รู้สึกถึงความสงบและสบายเป็นอย่างมาก แมส้ถานท่ีของวดัจะมี
ความเก่าแก่ก็ตาม แต่ชาวฮ่องกงก็ใหค้วามส าคญัและมาไหวข้อพรท่ีวดัน้ีกนัอยูบ่่อยคร้ัง 

ค ่า อิสระอาหารค ่า ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั O HOTEL โรงแรมระดับ 3 ดาว  

 
เช้า             บริการอาหารเช้า เมนูติ่มซ าฮ่องกง รสชาติดั้งเดิม ณ ภัตตาคาร 

 

น าท่านเขา้สู่ วัดหวังต้าเซียน ตั้งอยูใ่จกลางเมือง โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมแบบเซนท่ีงดงาม ซ่ึงวดัแห่งน้ี
เป็นท่ีประดิษฐานของเทพเจา้จีนหลายองคอ์ยา่งเทพเจา้หลกัของวดัคือ เทพหวังต้าเซียน เทพเจา้ตามความ
เช่ือชาวจีน เดิมท่านช่ือ “หวอ่งชอ้เผง่” ท่านจะดลบนัดาลพรเก่ียวกบัสุขภาพ ให้สุขภาพแข็งแรง ปราศจาก
โรคภยัไขเ้จบ็  แต่เป้าหมายของคนโสดอยากมีคู่ ตอ้งเดินมาขา้งๆ ซ่ึงจะมีศาลกลางแจง้ของ เทพเจ้าด้ายแดง
หรือเทพเจ้าหยุคโหลว รูปป้ันสีทองมีเส้ียวพระจนัทร์อยูด่า้นหลงัประทบัอยู ่ซ่ึงชาวจีนตอ้งมาขอพรความ
รักกนัท่ีน่ี โดยการขอพรกบัเทพเจา้ องคน้ี์ตอ้งใชด้า้ยแดงผูกน้ิวเอาไวไ้ม่ให้หลุดระหวา่งพิธี จุดส าคญัท่ีจะ
พาไปท าพิธีหนุนดวง อยู่ท่ีชั้นใตดิ้นของวดั การไหวน้ั้น เพื่อขอพร ขอความโชคดีปัดเป่าส่ิงชัว่ร้ายต่างๆ 
กบัองคไ์ทส่้วยเอ๊ียประจ าปีเกิดท่ีมีมากถึง 60 องค ์ทอ้งฟ้าจ าลอง 60 กลุ่มดาว และวงหยินหยางแปดเหล่ียม 
จุดส าคญัในการยนืขอพรกบัพระอนุตรธรรมมารดา ผูส้ร้างดวงดาวท่ีมีอิทธิพลต่อชีวติมนุษย ์

วนัทีส่อง วดัหวงัต้าเซียน – ท าพธีิหนุนดวง - 10เจ้าแม่กวนอมิฮองฮ า – ร้านกงัหัน – ป่ีเซียะหยก – วดั
แชกงหมิว  – วดัเจ้าพ่อกวนอู – วดัทนิฮ่าว 



 

 

 

 

     
น าท่านชม ร้านจิวเวลร่ีDAIMOND IN LOVE ชมกังหันน าโชค ท  ากงัหันทุกช้ินวางตามหลกัฮวงจุย้โดย
ซินแซ ผา่นพิธีจากวดัแชกงหมิวฮ่องกง โดยไต๋ซือ ท่ีท าพิธีใหญ่ให ้อยากเฮง อยากรวย มีส่ิงดีๆเสริมฮวงจุย้ 
ตวัใบพดักงัหันหมุนไดร้อบทิศทาง หมุนไปมาตามการเคล่ือนไหวของร่างกาย ดว้ยความเช่ือท่ีว่า กงัหัน
ช่วยหมุนชีวิตพลิกผนั จากร้ายกลายเป็นดี   จะช่วย "ช่วยดึงดูน าพาส่ิงดีๆเขา้มาในชีวิต ปัดเป่าส่ิงไม่ดีพดั
ออกไป" พาชีวติราบร่ืน เจริญกา้วหนา้ ทั้งหนา้ท่ีการงาน โชคลาภ เงินทองวิง่ รับทรัพยเ์หมือนกงัหนัท่ีลู่ลม  

    

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว วดัท่ีชาวฮ่องกงให้ความเล่ือมใสศรัทธามาเน่ินนาน สร้างข้ึนเพื่อระลึกถึง 

ต านานนกัรบแห่งราชวงศ์ซ้ง เทพเจ้าแชกง แม่ทพัปราบศึกท่ีกลา้หาญ ในกองทพัของท่านยามท่ีออกรบ
เพื่อตา้นขา้ศึกศตัรูทุกทิศทาง ทุกๆคร้ังท่านจะใช้สัญลกัษณ์รูปกงัหัน 4 ใบพดั ติดไวด้้านหน้ารถศึกน า
ขบวนในกองทพัของท่าน  ซ่ึงท่านมีความเช่ือว่าเม่ือพกพาสัญลกัษณ์รูปกงัหันน้ีไป ณ ท่ีใดๆ กงัหันน้ีจะ
ช่วยเสริมสิริมงคล น าพาแต่ความโชคดี มีอ านาจเขม้แข็ง เสริมก าลงัใจให้แก่กองทพัของท่าน ช่ือเสียงใน
การน าทพัสู้ศึกของท่านจึงเป็นต านานมาจนทุกวนัน้ี 

  

น าท่านเข้ากราบขอพรเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเจ้าพ่อกวนอู 
หรือท่ีคนฮ่องกงเรียกว่า “วดักวนไท”  เป็นวดัเดียวในย่าน
เกาลูนท่ียกให้เทพเจา้กวนอูเป็นประธานของวดั วดัน้ีไดรั้บ
ความนิยมจากนักธุรกิจ ขา้ราชการและต ารวจเดินทางมา
ไหวเ้ป็นจ านวนมาก วดัถูกสร้างข้ึนในปีพ.ศ. 2434  เพื่อเป็น
ท่ีประดิษฐานของ องค์เทพเจ้ากวนอู ท่ีได้ช่ือว่าเป็นผูมี้



 

 

 

 

คุณธรรม ซ่ือสัตย ์และกตญัญูรู้คุณ ดงันั้นในสมยัก่อนวดัแห่งน้ีจึงเป็นสถานท่ีท่ีเหล่าพ่อคา้หรือคนท าธุรกิจ
จะมาใชเ้ป็นสถานท่ีในการตกลงสัญญาท าการคา้กนั เพราะเช่ือวา่องคก์วนอูนั้นจะให้ความยุติธรรมกบัทุก
คน ขอพรใหกิ้จการของตนไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบหรือโดนโกง ต่างฝ่ายต่างส่ือสัตวจ์ริงใจต่อกนั เพื่อให้ท า
มาค้าข้ึน ร ่ ารวยเงินทองไหลมาเทมา หรือถ้าอยากมีลูกน้องบริวารดี ช่วยส่งเสริมให้การงานประสบ
ความส าเร็จ ก็ตอ้งไม่ลืมท่ีจะไหวข้อพรจากองคม์า้เซ็กเธาว ์มา้คู่ใจขององคก์วนอูท่ีช่วยเสริมส่งบารมีของผู ้
เป็นเจา้นายดว้ยเช่นกนั ดงัค ากล่าวของชาวจีนท่ีวา่ "เม่ือมา้มาถึง ทุกอยา่งส าเร็จ" 

น าท่านเข้าสู่ วัดเจ้าแม่ทับทิม  หรือท่ีคนฮ่องกง
เรียกวา่ “วดัทินฮ่าวเยามาเต๋”  ในสมยัก่อนฮ่องกงเป็น
เพียงหมู่บ้านชาวประมง ซ่ึงเคารพนับถือ เจ้าแม่
ทับทิม เทพีแห่งท้องทะเล ท่านจะคอยคุ้มครองผู ้
เดินทางทางเรือ หรือผูท่ี้เดินทางไปไหนมาไหนท่าน
จะคอยคุม้ครองให้ปลอดภยั โดยมีอีกความเช่ือของคนฮ่องกงคือ ท่านมีความศักดิ์สิทธ์ิ และชอบประทาน
พรเกี่ยวกับ เร่ืองอสังหาริมทรัพย์ ผู้ใดอยากมีที่ดิน อยากได้บ้าน หรืออยากขายที่ดิน ขายบ้าน ต้องเดินทาง
มากราบไหว้ขอพรเจ้าแม่ทบัทมิ  

เยน็ อสิระอาหารเยน็ตามอธัยาศัย  
ทีพ่กั O HOTEL โรงแรมระดับ 3 ดาว ย่านนาธาน 

 

 
เช้า             บริการอาหารเช้า เมนูติ่มซ าฮ่องกง รสชาติดั้งเดิม ณ ภัตตาคาร 

 
จากนั้นน าท่าน  อสิระช้อปป้ิงจิมซาจุ่ย  เป็นยา่นชอ้ปป้ิงช่ือดงัของเกาะฮ่องกง ท่ีคนไทยทัว่ๆ ไปก็ตอ้งรู้จกั 
และพูดกนัหนาหูติดปากมานาน ตั้งอยูบ่ริเวณริมอ่าววคิทอเรีย ของฝ่ังเกาลูน นบัเป็นถนนสายช็อปป้ิงอยา่ง
แทจ้ริง และเป็นเสน่ห์อยา่งหน่ึงของฮ่องกง ท่ีทั้งสองฟากฝ่ังของถนน จะเต็มไปดว้ยร้านคา้ต่างๆ มากมาย 
ทั้งเส้ือผา้แบรนด์เนมช่ือดงัทัว่โลก เคร่ืองหนงัชั้นดี ห้างสรรพสินคา้ทนัสมยั ร้านอาหารและภตัตาคารสุด
หรู โรงแรมตั้งแต่ระดบัเกสต์เฮ้าส์ ไปจนถึงระดบั 5 ดาว  บริเวณใกล้เคียงจิมซาจุ่ย ณ ถนนแคนตั้น มี 
SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ช่ือ OCEAN TERMINAL ซ่ึงประกอบไปด้วยห้างสรรพสินคา้เรียง
รายกนัอยู ่และมีทางเช่ือมติดต่อกนั สามารถเดินทะลุถึงกนัได ้ภายในมีขนาดใหญ่มากจนถึงขั้นเรียกกนัวา่ 
ห้างสรรพสินคา้เขาวงกต ภายในห้างจะเป็นช้อปป้ิงมอลล์ ท่ีมีร้านคา้ทุกแบบ และทุกแบรนด์จากทัว่โลก
จ าหน่าย รวมไปถึงห้างขายของเด็กเล่นช่ือดงั TOY R'US ซ่ึงหากเดินออกจาก OCEAN TERMINAL ไป

วนัทีส่าม ซ้ือเพิม่ นองปิง –ดิสนีย์ แลนด์ - อสิระช้อปป้ิงจิมซาจุ่ยเต็มวนั– สนามบินฮ่องกง 



 

 

 

 

ทางด้านหลงั จะเป็นบริเวณ OCEAN HARBOR ซ่ึงในช่วงสุดสัปดาห์ จะเป็นท่ีจอดส าหรับเรือส าราญ
ระดบัโลกจากถนนแคนตั้น เดินมายงัซาลิสบิวร่ี บริเวณใกลเ้คียงกนัติดกบัอ่าววิคทอเรีย จะเป็นท่ีตั้งของ
สถานท่ีน่าเท่ียวมากมาย เช่น พิพิธภณัฑ์อวกาศ, ศูนยว์ฒันธรรม, พิพิธภณัฑ์ศิลปะฮ่องกง, ท่าเรือเฟอร์ร่ี, 
หอนาฬิกา 

  
หรือ (OPTION 1 ) ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เป็นความฝันของใครหลายๆ คนท่ีตอ้งมาเยือนสักคร้ังในชีวิต ดินแดน

แห่งความสุขท่ีเหมาะกบัทุกเพศทุกวยั แต่!! การจะเล่นเขา้ไปสนุกใหคุ้ม้ค่าบตัรนั้นไม่ใช่เร่ืองง่ายๆ เพราะเขา้
ไปแลว้จะมีทั้งเคร่ืองเล่นมากมาย แถมยงัแบ่งโซนภายใน ฮ่องกง ดิสนียแ์ลนด ์จะแบ่งเป็น 5 โซน ไดแ้ก่ 

1. Main Street USA เต็มไปด้วยบ้านเรือนในแนวคันทรี พร้อมร้านขายของท่ีระลึก และรถไฟ
วนรอบสวนสนุก 

2. Tomorrowland โซนเคร่ืองเล่นแห่งอนาคต เคร่ืองเล่นส่วนใหญ่จะเนน้ไปในแนวต่ืนเตน้ 
3. Fantasyland ดินแดนแห่งเทพนิยาย เคร่ืองเล่นเบาๆเหมาะกบัคุณหนูและเป็นท่ีตั้งของปราสาท 
4. Adventureland โซนท่ีเนน้ความต่ืนเตน้ลึกลบั เสมือนเราก าลงัผจญภยัในป่าอะเมซอน 
5. โซนใหม่ประกอบด้วย Toy Story Land, Grizzly Gulch, Mystic Point 

ส่ิงแรกเลยท่ีตอ้งรู้ คือ “Fast Pass” ฟาสตพ์าส คือ บตัรนดั ใบจองเคร่ืองเล่น เม่ือถึงเวลาแลว้เราก็ค่อยมาท่ี
เคร่ืองเล่นโดยไม่ตอ้งเสียเวลาต่อคิวใหเ้สียเวลา 
วธีิการแลกบัตรก็ง่ายดาย โดยไปท่ีตูแ้ลกบตัรหนา้เคร่ืองเล่น เอาบตัรผา่นเขา้ประตูดิสนียเ์สียบใส่ เราจะได้
บตัรนัดออกมา ฟาสต์พาสไม่ได้มีทุกเคร่ืองเล่น จะมีเพียง 3 เคร่ืองเล่นเท่านั้นท่ีให้บริการ คือ Space 
Mountain, Buzz Lightyear Astro Blasters และ The Many Adventures of Winnie the Pooh ถา้ใหผ้มแนะน า 
เม่ือไปถึงควรมุ่งหน้าไป เอา Fast Pass ของ Space Mountain ก่อนเลย เพราะเป็นเคร่ืองเล่นท่ีคนเล่นเยอะ
มาก ต่อคิวนานสุดชอบหวาดเสียว ต่ืนเตน้ มนัส์ๆ 
** Space Mountain (โซน Tomorrowland) รถไฟตะลุยจกัรวาล (รถไฟเหาะในท่ีมืด) เคร่ืองเล่นอนัดบัตน้ๆ
ของท่ีน่ี ถา้ใครถามวา่เป็นอยา่งไรก็คงตอ้งบอกวา่อารมณ์คลา้ยๆ กบั Dream World บา้นเราแต่พวกเทคนิค
แสงสีเสียงท่ีน่ีเขาเร่ิดเวอ่ร์ 
** Runaway Mine Cars (โซน Grizzly Gulch) นัง่รถไฟตะลุยเหมืองในเทือกเขาบ๊ิกกริซลี อาจจะดูเป็นแค่
รถไฟเหาะธรรมดาแต่จริงๆแลว้มีลูกเล่นท่ีแอบเอาไวม้ากมาย เช่น ถอยหลงัวิง่ พุง่ไปขา้งหนา้แบบความเร็ว
สูง ส่วนตวัผมวา่เคร่ืองเล่นน้ีเด็ดไม่ควรพลาด แมแ้ถวจะยาวไปเสียหน่อย แต่อยา่งไรก็ตอ้งเล่น! 
** RC Racer (โซน Toy Story Land) ลองนึกภาพรางรถไฟเหาะรูปตวั U สูง 27 เมตร ข้ึนลงไปมาดูซิวา่มนั
จะมนัส์ขนาดไหน ดูไปดูมามนัคือ “ไวก้ิง” ดีๆน่ีเอง 



 

 

 

 

** Toy Soldier Parachute Drop (โซน Toy Story Land) ร่วมกระโดดร่มไปกบักองท าลงัทหารของ “Andy” 
(หนุ่มนอ้ยเจา้ของของเล่นทั้งหลายจากเร่ือง Toy Story) เคร่ืองเล่นน้ีถือวา่เสียวใชไ้ดแ้ต่ไม่ไดแ้รงมากเพราะ
จงัหวะลงจะร้ังๆ เอาไวไ้ม่ตกลงทีเดียว เด็กๆ ก็สามารถเล่นไดน้ะครับ 
** Jungle River Cruise (โซน Adventureland) นัง่เรือผจญภยัในป่าลึกลบั พบเจอกบับรรดาสัตวป่์า ชาวป่า 
ภูเขาไฟระเบิด ระหว่างทางจะมีผูบ้รรยาย บิ้วอารมณ์เราตลอดทาง เล่นเสร็จแล้วก็อย่าลืมไปเยี่ยมบา้น
ตน้ไมข้องทาร์ซาน ดว้ยละ 
** Mystic Manor (โซน Mystic Point) ของเล่นใหม่แกะกล่องท่ีจะพาคุณนัง่รถชมของสะสมสุดมหศัจรรย์
จากทัว่ทุกมุมโลกของคุณปู่ พร้อมสเปเชียลเอฟเฟ็คตสุ์ดตระการตา 
** Buzz Lightyear Astro Blasters (โซน Tomorrowland) ร่วมพิทกัษ์จกัรวาลไปกบั Buzz Lightyear โดย
การนัง่ยานอวกาศเขา้ไปยิงปืนเลเซอร์ใส่เหล่าร้ายเพื่อเก็บคะแนน ซ่ึงเป็นเคร่ืองเล่นท่ีไดรั้บความนิยมจาก
เด็กๆ 
** Mickey’s Philharmagic (โซน Fantasyland) ภาพยนต ์4 มิติ ท่ีรวมเอาเหล่าซุป’ตาร์ มาครบทุกเร่ือง 
การแสดงโชว ์
เหน่ือยกับการเล่นเคร่ืองเล่น มาพักดูโชว์ดีๆ กัน เ ร่ิมต้นจากโชว์ Festival of The Lion King (โซน 
Adventureland) รอบโชว ์12.00, 14.00, 16.30 และ 18.00 , The Golden Mickeys (โซน Fantasyland) รอบ
โชว ์12:45, 13:45, 16:00, 17:00 และ 18:15 อยา่งไรควรเช็กรอบกนัก่อนท่ีไปหน่อยนะครับเพราะเวลาโชว์
อาจมีการเปล่ียนแปลงในแต่ละวนัและอีกหน่ึงไฮไลท์เด็ดของการมาเยือนดิสนียแ์ลนด์ คือการชมขบวน
พาเหรดของเหล่าซุป’ตาร์เหล่าตวัการ์ตูน โดยจะมีอยู ่2 ช่วง คือเวลา 13:00 น. และ 16:00 น.  

                                                      
หรือ (OPTION 2 )เดินทางสู่ เกาะลันเตา (ราคาทัวร์ไม่รวมค่ากระเช้า ไป+กลับ) เพื่อสัมผสัประสบการณ์อนัน่า

ต่ืนเตน้ ชมวิวทิวทศัน์หมู่เกาะทะเล จีนใตแ้ละภูเขาสูงแบบ 360 องศา ระยะทางกว่า 5.7 กิโลเมตร โดยใช้
เวลาประมาณ 25 นาที (หมายเหตุ ในกรณีท่ีไม่สามารถข้ึนกระเชา้ไดเ้น่ืองจากกระเชา้ปิดปรับปรุง ขอสงวน
สิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการเดินทางเป็นรถโคช้แทน)จากนั้นน าท่านเท่ียว ชมหมู่บา้นนองปิง ท่ีจ  าลองชีวิต
ความเป็นอยูข่องชาวจีนมี บรรยากาศสบายๆแทรกตวัดว้ยร้านน ้าชา ร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึก น าท่าน  
นมสัการ พระใหญ่ลนัเตา เป็นพระพุทธรูปนั่งท าจากทองสัมฤทธ์ิกลางแจง้ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก มี
น ้ าหนกั 202 ตนั ความสูง 24 เมตร ท่ีตั้งอยูก่ลางแจง้ของเกาะลนัเตา จากนั้นน าท่านนมสัการ พระโพธิสัตว์
กวนอิมพระมญัชูศรีโพธิสัตว ์และพระสมนัตภทัรโพธิสัตว ์ณ วดัโปหลิน ซ่ึงสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1920 เดิม
เป็นวดัขนาดเล็กท่ีมีพระภิกษุสงฆเ์พียง 3 องค ์ต่อมาในปี ค.ศ. 1924 ไดเ้ปล่ียนเป็นศาสนสถานโปลินพร้อม
ทั้งมีการสร้างอารามและโบสถเ์พิ่มข้ึนท าใหปั้จจุบนัมีพระภิกษุเดินทางมาจ าวดักนัเป็นจ านวนมาก  



 

 

 

 

                              
 
เทีย่ง-เยน็ อสิระอาหารกลางวนัและอาหารเยน็ตามอธัยาศัย เพิอ่ความสะดวกในการช้อปป้ิง 
20.30 น. ถึงเวลาสมควรน าท่านเดินทางสู่จุดนัดหมาย 

 
00.35 น. ลดัฟ้าเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Hongkong Airlines (HX) เทีย่วบินที ่HX 769 
02.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมรับความประทบัใจไปแสนนาน 

 
** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังก่อนท าการออกตัว๋เน่ืองจาก

สายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่าน
ละ 

เด็กอายุน้อยกว่า 
18 ปี 

   พกัเดี่ยว 

เทีย่วบิน วนัทีเ่ดินทาง 

 15-18 พฤศจิกายน 2561 9,999.- 11,999.- 4,500 

 21-24 พฤศจิกายน 2561 9,999.- 11,999.- 4,500 

 3-6 ธันวาคม 2561 9,999.- 11,999.- 4,500 

 10-13 ธันวาคม 2561 9,999.- 11,999.- 4,500 
 12-15 ธันวาคม 2561 9,999.- 11,999.- 4,500 

 23-26 ธันวาคม 2561 9,999.- 11,999.- 4,500 

วนัทีส่ี่ ฮ่องกง – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ 



 

 

 

 

 14-17 มกราคม 2562 10,999.- 12,999.- 4,500 

 15-18 มกราคม 2562 10,999.- 12,999.- 4,500 

 17-20 มกราคม 2562 10,999.- 12,999.- 4,500 

 11-14 กมุภาพนัธ์ 2562 10,999.- 12,999.- 4,500 

 13-16 กมุภาพนัธ์ 2562 10,999.- 12,999.- 4,500 
 18-20 กมุภาพนัธ์ 2562 10,999.- 12,999.- 4,500 

 20-23 กมุภาพนัธ์ 2562 10,999.- 12,999.- 4,500 

 24-27 กมุภาพนัธ์ 2562 10,999.- 12,999.- 4,500 

 26-28 กมุภาพนัธ์ 2562 10,999.- 12,999.- 4,500 

 4-7 มนีาคม 2562 10,999.- 12,999.- 4,500 

 6-9 มนีาคม 2562 10,999.- 12,999.- 4,500 

 7-10 มนีาคม 2562 10,999.- 12,999.- 4,500 

 10-13 มนีาคม 2562 10,999.- 12,999.- 4,500 

 14-17 มนีาคม 2562 10,999.- 12,999.- 4,500 

 19-22 มนีาคม 2562 10,999.- 12,999.- 4,500 

 25-28 มนีาคม 2562 10,999.- 12,999.- 4,500 

 27-30 มนีาคม 2562 10,999.- 12,999.- 4,500 
 

ไม่มรีาคาเด็ก (อายุต า่กว่า 18 ปี ช าระเพิม่ 2,000.-)  / (Infant) เด็กอายุต ่ากว่า 2 ปี  ราคา 5,500 บาท 

 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั สายการบิน (HX) 
 ค่าโรงแรมท่ีพกั 2 คืน (หอ้งละ 2-3 ท่าน) 
 ค่าภาษีสนามบินกรุงเทพ-ฮ่องกง-กรุงเทพ 
 ค่าอาหาร ตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเท่ียวท่ีระบุตามรายการ 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 200,000 บาท) ทั้งน้ียอ่มอยู ่

ในขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวติ 
 ค่าระวางกระเป๋าน ้าหนกัเกิน 20 กิโลกรัม 
 รวมค่าวซ่ีากรุ๊ปเขา้ประเทศจีน 

อตัราค่าบริการนีร้วม 



 

 

 

 

 

 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัผา้ รีดผา้ ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ 
 ค่าธรรมเนียมเดินทางแจง้เขา้-แจง้ออกของคนต่างดา้ว 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี) และค่าภาษีบริการหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น คนขับรถ ท่านละ 1,500 บาท /ทริป ช าระตอนเช็คอินและแจกเอกสารในวนัเดินทาง (หัวหน้าทัวร์

ไทยขึน้อยุ่ทีค่วามพงึพอใจในการบริการของทมีงานทีดู่แลคณะ) 

 
1. มดัจ าท่านละ 5,000.- ส่วนท่ีเหลือช าระ 30 วนัก่อนการเดินทาง 
2. จองแลว้ช าระเงินครบตามอินวอย ตามก าหนดเวลาท่ีระบุ 
3. ส่งพาสปอร์ต 30 วนัก่อนการเดินทาง 

 
• ไม่สามารถยกเลิกไดทุ้กกรณี 

 
➢ บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
➢ บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู ่  นอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย, การถูกท าร้าย, การ
สูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

➢ หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผดิชอบค่าบริการ
ท่ีท่านไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

➢ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือ
เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

➢ รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งได้รับการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนั่งบนเคร่ือง และ
โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

➢ ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับ
ราคาตัว๋เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

เง่ือนไขการจอง 

เง่ือนไขการยกเลกิ 

หมายเหตุ 


